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TENNIS VERENIGING DIEMEN ZUID
Sportpark “De Diemen”, Sportlaan 7, 1111PX Diemen
Telefoon: 020-6001857 – E-mail: publicrelation@tvdz.nl – website: www.tvdz.nl
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Van de Voorzitter
Op het moment dat ik dit stukje schrijf zijn de
coronamaatregelen eindelijk opgeheven door
de regering na een lange tijd. Geen
mondkapjes meer, geen belemmeringen
meer in de sport, geen advies thuiswerken
meer etc.
De kantine is ook weer gewoon open (en nu
ook voorzien van een grootbeeld Tv-scherm
geschonken door Toon Colijn, waarvoor
nogmaals dank!)
Hoewel de meeste leden zijn gevrijwaard van
het virus, is er toch helaas een (oud-) TVDZlid aan overleden, te weten Wim Brouër.
Verder in de ACE is er een artikel aan gewijd
over deze markante persoonlijkheid.
Doordat de kantine weer open is zal over niet al te lange tijd 2 x een Algemene Ledenvergadering (ALV)
gepland moeten worden over de jaren 2020 en 2021, omdat deze niet door kon gaan wegens de COVID19 maatregelen. De kascommissie heeft haar werkzaamheden al uitgevoerd. De datum voor de ALV is
nu nog niet bekend, maar zal uiteraard worden gecommuniceerd naar de leden.
De aktiviteitenkalender is weer opgesteld voor dit jaar en inmiddels is het eerste toernooi weer gespeeld:
het beroemde “snerttoernooi”! Dit keer niet met snertweer, maar met een heerlijk voorjaarszonnetje.
Op 27 maart is weer een Open Dag-toernooi met Livemuziek van de rockband N-Join! en een
interessante welkomstaanbieding voor nieuwe leden: lidmaatschap tot aan het eind van het jaar € 99,voor volwassenen, voor jeugd tot 18 jaar slechts € 75,Oplettende lezers zullen merken dat TVDZ weer een aantal nieuwe sponsors heeft kunnen werven, t.w.
Smit & Heine, het Wapen van Diemen, 20 or less, Deli/choc and more. Een nieuw tennisdoek van Smit &
Heine is al een tijdje zichtbaar op baan 2 en in deze ACE staan de nieuwe advertenties van deze
bedrijven. Wij zijn blij dat deze bedrijven de lokale sportclub willen steunen met de advertenties.
Vele van onze leden willen nu graag weten wat de stand van zaken is met de renovatie van ons
tennispark door de gemeente Diemen. Er waren wat problemen met de stijgende grondstofprijzen van de
offerte i.v.m. ontwikkelingen in Ukraïne, maar daar is inmiddels een oplossing voor gevonden.
Gesprekken met gemeente Diemen en de aannemer over de planning van de renovatie van het
tennispark moeten echter nog plaatsvinden. Met andere woorden: wordt vervolgd!
Zodra daar iets meer van bekend is, zullen de leden worden geïnformeerd.
Wel geven we graag wat bekendheid aan de nieuwe beweegroute op het sportpark, een rondje sportpark
kan nu makkelijk worden gemaakt, zie verderop het stukje in deze ACE.
Eind dit jaar is ook het jaar dat de voorzitter officieel met pensioen gaat, en er dus versterking van het
bestuur nodig is om de boel draaiende te houden. Wij hopen dat er mensen zijn binnen de club die wat
werkzaamheden gaan uitvoeren binnen het bestuur. Ervaring is niet nodig, wel een beetje enthousiasme
en wat tijd. Vele handen maken immers licht werk! Meer info bij het bestuur.
Ik wensen alle leden weer een fijn en sportief tennisjaar 2022 !!
Hans de Jong - Voorzitter
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TVDZ – Sportpark “de Diemen” – Sportlaan 7, 1111 AC Diemen – Tel: 020-6001857
Algemeen e-mailadres: publicrelation@tvdz.nl
Bestuur
- Hans de Jong - (voorzitter) Tel: (020) 6953710 - voorzitter@tvdz.nl
- Janny de Boer - (secretaris en ledenadministratie) Tel: (020) 6979437 - secretaris@tvdz.nl
- Gerard Roosien - (penningmeester) Tel: (020) 6952298 - penningmeester@tvdz.nl
- Koos van Raalte - (vice voorzitter) Tel: 06-53713377
- Vacature – (promotie, sponsoring en PR)
Algemene informatie over TVDZ: publicrelation@tvdz.nl
- Hans de Jong - Tel: (020) 6953710
- Promotie activiteiten: Frans Heinsius (reclameborden)
Ledenadministratie: ledenadministratie@tvdz.nl
- Janny de Boer - Tel: (020) 6979437
Activiteiten-Commissie
- Mylène Smits - Tel: (020) 6974424
- Rita van Leeuwen Tel: (020) 6953710
- Gerard Terweij - Tel: (020) 6001857
Redactie-Commissie: ACE Redactie: aceredactie@tvdz.nl
- Godfried van den Wittenboer - Tel: (020) 6950929
- Loek Biesbrouck - Tel: (020) 6982199
- Evert Strubbe (fotograaf)
- Hans de Jong - Tel: (020) 6953710
Toernooi-Commissie / Technische Commissie:
toernooicommissie@tvdz.nl en technischecommissie@tvdz.nl
- Ans van Klaveren - Tel: (020) 6996603
- Wim van den Haak
Webmaster Website: - www.tvdz.nl:: webmaster@tvdz.nl
- Hans de Jong - Tel: (020) 6953710
Kas-commissie
- Wim van den Haak
- Tineke van der Kroon
- Joost Durville (reserve)
- Johan Snijder (reserve)
Barbeheerder
- Gerard Terwey - Tel: (020) 6001857
Voor Tennislessen aanmelden via e-mail: tennislessen@tvdz.nl
Tennisleraar/Trainer
- Werner Krieger, Mobile: (06) 28956296
E-mail: tennislessen@tvdz.nl
Sportraad vertegenwoordiger
- Hans de Jong
Ereleden
- Janny van Diemen-Bruin†
- Winny Gontha-Lucardie †
- Fred Groen
- Yvonne Kosterman
- Siegfried Pengel
- Wim van den Haak
- Jaap Reijnoudt
Leden van verdienste
- Theo Nieuwenhuizen†
- Ton de Jonge
- Gerard Kosterman †
- Ed van den Broek
- Dolly Andries†
- Hans de Jong
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Van de Redactie
Het heeft lang geduurd, maar uiteindelijk ben ik toch weer op de
tennisbaan te bewonderen. Nou ja bewonderen? Bewonderen kan ik
dat geklungel echt nog niet, maar ik sta er weer na een vervelende,
langdurige en pijnlijke blessure. Fijn dan trouwens om te weten, dat er
ook ook nog aan je wordt gedacht, als je er niet bent. Hartelijk dank
dus voor de mooie kaart (met 30 handtekeningen!) die ik van de
ochtendploeg vlak voor Nieuwjaar kreeg toegestuurd. Het werkt direct
en draagt positief bij aan het herstel. Nu geldt alleen nog het probleem
van alle (bijna) tachtigjarigen: ze willen teveel en kunnen te weinig.
Nieuwjaar is overigens ook het startsein voor onze voorzitter Hans de
Jong om sponsoren weer eens op te zoeken en nieuwe aan te
trekken. Het is bewonderendswaard hoeveel energie hij daarin steekt
en gelukkig nog met succes ook. Waarvoor hulde. Nu is het hem met
de nieuwe omgeving van de tennisbanen wel een stuk gemakkelijker gemaakt. Het ligt niet meer in de
uithoek van vroeger, maar is nu mooi gelegen langs de hockeyvelden en is beter beriekbaar met de fiets
vanuit Diemen. Jammer dat Wim Brouër, die ons helaas onlangs is ontvallen, dat net niet meer heeft
meegemaakt. Hij had zonder twijfel nog meer van zijn borreltje genoten. De Corona-epidemie heeft ook
invloed gehad op het begin van het jaar. Er was geen Nieuwjaarsborrel en ook andere activiteiten vonden
niet plaats. Slechts het Snerttoernooi van zondag 13 maart ging door en er wacht ons nog de Open Dag
van 27 maart. Van dat Snerttoernooi treft u trouwens een uitgebreide rapportage aan in dit blad evenals
het 'Zomaar een verhaaltje' van Loek Biesbrouck en de perikelen van Meneer de Mol.
Veel leesplezier, Godfried van den Wittenboer
Wilt u ook een stukje in de ACE schrijven? Stuur het op naar de redactie!

Beweegroute op het Sportpark De Diemen
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Winkelcentrum

Diemerplein
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Mededelingen bestuur - Participatiefonds Gemeente Diemen
Sporten bij TVDZ te duur voor je kinderen als je in de bijstand zit?
Misschien kan deze regeling helpen!
Participatieregeling Gemeente Diemen voor mensen in de bijstand
Extra geld voor sporten ten behoeve van Kinderen:
Voor kinderen in Diemen tussen de 4 en 17 kan bij de gemeente een jaarlijks
extraatje worden gevraagd. Het geld is bedoeld voor bijvoorbeeld sporten, muziekles
etc.
Aanvragen en nadere informatie bij Gemeente Diemen:
Bellen naar team Sociale Zaken tijdens het spreekuur van 10:00 tot 11:00 bellen. (020) - 31 44 888

Mededelingen bestuur - Jeugdsport- en cultuurfonds
Sporten bij TVDZ te duur voor je kinderen? Maak gebruik van het Jeugdsporten cultuurfonds!
Jeugdsport- en cultuurfonds - Niet voor mensen in de bijstand!
Contactgegevens Jeugdsportfonds / Jeugdcultuurfonds
Voor vragen kunt u ook dagelijks contact opnemen met de helpdesk van het
Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds : 06-20074161.
U kunt ook mailen naar: noord-holland@jeugdsportfonds.nl .
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en eventuele attributen tot een maximaal bedrag
van € 225,- per jaar (voor sport) en € 300,- per jaar (voor cultuur) voor kinderen van 0 tot 4 jaar, € 300,per jaar (voor sport en cultuur) voor kinderen van 4 tot 11 jaar en € 420,- per jaar (voor sport en cultuur)
voor kinderen van 12 tot 17 jaar. Mocht er na het betalen van de contributie geld over zijn van dit bedrag,
dan is het mogelijk om voor het resterende bedrag (maximaal € 100,-) attributen te vergoeden.
Op de website is ook de nodige informatie terug te vinden:
www.jeugdsportfonds.nl

Mededelingen bestuur - Procedure opzeggen lidmaatschap
Helaas komt het ook elk jaar weer voor dat leden zijn ‘vergeten’ tijdig en op de juiste wijze hun
lidmaatschap op te zeggen. Deze procedure staat sinds jaar en dag op onze website, alsmede in de ACE
en op het aanmeldingsformulier, daarom wordt het excuus: “Ik wist niet hoe dat moest” niet
geaccepteerd.
Dus nogmaals de enig juiste procedure “Beëindiging van het lidmaatschap”:
Beëindiging van het lidmaatschap dient tijdig en schriftelijk plaats te vinden aan de ledenadministratie,
Sportlaan 7, 1111 PX te Diemen of per email: ledenadministratie@tvdz.nl
In verband met de aanvang van het nieuwe contributiejaar is de uiterste opzegdatum:
1 december voor jaarleden
15 september voor winterleden senior (WTS) en Winterleden Junior (WTJ) in het nieuwe contributiejaar.
Indien opzegging van het lidmaatschap niet tijdig en niet schriftelijk heeft plaatsgevonden, loopt het
lidmaatschap door tot het einde van het eerst volgende verenigingsjaar en is contributie verschuldigd.
N.B. Opzeggen van tennislessen bij de leraar, opzeggen van het TVDZ-lidmaatschap uitsluitend
schriftelijk bij de ledenadministratie van TVDZ: ledenadministratie@tvdz.nl
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Mededelingen bestuur - Restitutie contributiegelden
Elk jaar krijgt het bestuur en de ledenadministratie vragen rond de mogelijkheden van restitutie van de
contributie om uiteenlopende redenen, vandaar dat wij deze wederom publiceren:
RESTITUTIE CONTRIBUTIEGELDEN:
Alleen in gevallen waarin men aannemelijk kan maken dat men niet meer in staat is om het resterende
jaar te tennissen, zoals bij ernstige ziekte, zeer langdurige blessure, verhuizing of overlijden, zal tot
restitutie worden overgegaan, waarbij de volgende verdeelsleutel wordt toegepast:
- 50% van de contributie bij opzegging in de periode 1 januari t/m 30 juni.
- 25% van de contributie bij opzegging in de periode van 1 juli t/m 30 september.
- 0 % van de contributie bij opzegging in de periode van 1 oktober t/m 31 december.
De datum van aanvraag, die schriftelijk of per e-mail ingediend moet worden, is bepalend voor het
percentage. Verzoeken om restitutie na 1 oktober worden niet gehonoreerd.
De restitutieregeling is alléén van toepassing voor jaarlidmaatschappen (dus NIET op het
winterlidmaatschap). Deze regeling is ook te vinden op onze website tvdz.nl.

Mededelingen bestuur - leeftijdsgrenzen jeugd- en studentleden
Er komen nog wel eens vragen binnen bij de ledenadministratie rond de leeftijdsgrenzen bij de jeugd- en
studentleden. Een kleine toelichting:
Lidmaatschap voor de jeugd tot 18 jaar:
Jeugdleden betalen pas de volwassenencontributie in het jaar nadat ze 18 jaar zijn geworden (dus het
jaar waarin je 19 wordt).
Studenten lidmaatschap:
Lidmaatschap voor 18 jaar tot en met 25 jaar, met een geldige OV-jaarkaart / schoolpasje /
studentenkaart. Studentleden betalen dus volwassenencontributie in het jaar nadat ze 25 zijn geworden
(dus het jaar waarin je 26 wordt).
Bij aanmelding als student-lid dient een fotokopie van een geldige OV-jaarkaart / schoolpasje /
studentenkaart meegeleverd te worden.

Nieuwe sponsors voor TVDZ
Het bestuur heeft helaas dit jaar afscheid moeten nemen van de sponsor HP Boxsprings wegens
bedrijfsbeeindiging, maar heeft wel een aantal nieuwe sponsors weten aan te trekken, te weten:
Smit & Heine Makelaars en taxateurs (zie de onderstaande foto van het tennisdoek), het Wapen van
Diemen, modezaak Twenty or less en last but not least Deli, choc en more, slijterij gamble.

11

12

Snerttoernooi – 13 maart 2022
Zondag 13 maart was het weer zover dat na een lange corona lockdown er weer
een tennistoernooi kon worden georganiseerd! En zoals gebruikelijk bij TVDZ
moest dat met iets te eten en/of drinken zijn…
De toernooicommissie had slechts 1 commissielid afgevaardigd in de persoon van
Ans van Klaveren om het toernooi zoals gebruikelijk in goede banen te leiden.
De samenspelende partijen werden gekoppeld middels het beproefde systeem van
blinde spelkaarten die random werden uitgedeeld. 5 banen werden vervolgens
gevuld met 4 spelers die zelf mochten uitmaken wie tegen wie speelden. Hierbij
werden vaak strategisch handige combinaties gesmeed.
Het weer was bepaald géén snertweer, maar dat verhoogde juist het tennisplezier
vanwege de aangename temperatuur en het heerlijke zonnetje (maar wel een fris
windje). Ans van Klaveren heeft toch als geen ander een prima lijntje met de
weergoden…
De onvolprezen activiteitencommissie bestaande uit Mylène, Rita en Gerard hadden intussen weer een
heerlijke kop snert met grote stukken rookworst erin klaargemaakt, geflankeerd met roggebrood met spek
en stokbrood.
Na drie partijen te hebben gespeeld en vele koppen snert later, werden de winnaars bekend gemaakt van
dit toernooi, Het waren verrassende uitslagen:
De 1e prijs werd uitgereikt aan Karin, de 2e prijs ging naar Evert en de 3e prijs naar Anita!
Ook ging een aanmoedigingsprijs naar Frans Heinsius die traditiegetrouw de reclameborden voor de
toernooien maakt. Maar aangezien hij er zelf niet bij kon zijn, nam Janny de Boer als plaatsvervanger de
honneurs waar met het zijn reclamebord om haar nek.

Na de prijsuitreiking was het nog lang onrustig op het terras…..;-)
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Vervolg Snerttoernooi 13 maart 2022
Foto’s: Evert Strubbe / Godfried van den Wittenboer / Hans de Jong
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Vervolg Snerttoernooi 13 maart 2022
Foto’s: Evert Strubbe / Godfried van den Wittenboer / Hans de Jong
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Winkelcentrum Gruttoplein Diemen Noord
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In Memoriam – Wim Brouër
Na het verschijnen van de vorige ACE
kregen wij het droeve bericht dat Wim
Brouër, een van onze oudste leden, is
overleden aan corona.
Wim Brouër is 87 jaar geworden.
Wim tenniste de laaste tijd helaas niet meer
omdat hij al geruime tijd last had van zijn rug
en steeds slechter ging lopen. Maar hij kwam
vaak nog naar ochtendgroep om een
borreltje-cola te drinken met zijn oude
tennismaatjes.
Ook kwam hij op zondagmiddag met zijn
rollator om nog even op het terras van zijn
kluppie naar tennis kijken. Hij was een
gezellige babbelaar en was altijd wel in voor
een geintje.
Het is moeilijk meer voor te stellen dat deze
man samen met zijn ex een beroemd actobatenduo heeft gevormd die de meest onmogelijke capriolen
wist uit te halen, zoals een handstand op slechts 1 vinger!
Hij kon hierover met smaak vertellen en nam soms een oud fotoboek mee om zijn verhalen te illustreren.
Hij kon naast het tennissen ook genieten van zijn boot en heeft vaak (tennis)vrienden meegenomen voor
een boottochtje. Wij zullen deze markante man missen!
Hans de Jong - Voorzitter

Australian Open succesvol voor Nederlandse rolstoeltennissers
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TVDZ in het Nieuws
Hoewel TVDZ dit jaar niet meedeed met NLDoet, stond er toch een foto van de werkzaamheden van
2019 in het Diemernieuws, tot grote verrassing van deze 2 hardwerkende leden van TVDZ….
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TVDZ in het Nieuws - vervolg

Ingezonden – Kunst van het woord – 21 april 2022
Ingezonden bericht
Kunst van het Woord, op 21 april 2022 Inloop 19.00 uur.
Aanvang 19.30 uur in grote Filmzaal boven in theater de
OMVAL. Kaarten zijn nu al verkrijgbaar.
Er komen 6 sprekers, die vertellen uit eigen werk, w.o.
schrijvers en dichters.
Ondergetekende is een dezer Woordkunstenaars, die
o.m. gaat vertellen over zijn werk in het clubblad van
TVDZ
Deze opvoering is door de corona crisis al 3x uitgesteld,
maar hoopt nu toch door te gaan.
Organisatrice is mevrouw Ruthline Margarita, die per 27
maart a.s. lid van TVDZ hoopt te worden.
Groetjes, Loek
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Zomaar een verhaaltje – nr. 40 – Barcelona
Op vakantie in 1967 naar Barcelona vond ik een telefoongids. Ik bladerde erin en zag opeens staan:
Judoclub de Barcelona.
De volgende dag kreeg ik het idee om een kijkje te
nemen bij deze judoclub. Na enig zoeken vond ik hem
en ging naar binnen.
Beleefd gevraagd in het Engels of ik mocht kijken. Nou
dat mocht wel. Leuk bezochte club met een groot aantal
leerlingen. De leraar(sensei) Henri Birnbaum bleek de
zwarte band - 5e Dan - te hebben, kwam naar mij toe en
vroeg of ik ook aan judo deed en zo ja, welke band ik
had.
Ik vertelde, dat ik in Amsterdam op judo zat en dat ik de
2e Dan had.
“Wouw!”, zei hij en meteen erop, “dan moet je meedoen!”
Hierop zei ik, dat ik op vakantie was en geen judo pak bij
me had. Dat was geen probleem en nam me mee naar
een kamertje, waar een grote hoop broeken en jassen
lagen. Er wat uitgezocht en zo kwam ik de mat op.
Even meegedaan, toen hij vroeg of ik ook een partijtje
tegen één van zijn leerlingen wilde maken. Akkoord, dus
we gingen een potje judoën en ik moest zeggen, het
eerste punt was voor hem, maar de 2e en 3e waren voor
mij.
Hierna kwam Henri mij vertellen, dat ik de huidige kampioen van Spanje 2x geworpen had en dat dit in
zeer lange tijd niet gebeurd was!
Toen vroeg hij of ik nog een partij tegen een jeugdlid wilde doen. “Natuurlijk!” zei ik en we begonnen.
De jongen was een jaar of 16 en razend snel. Ik heb toen alles in het werk gesteld om niet gegooid te
worden! Hierna stopte de wedstrijd en zei Henri: “Dit is/wordt de
nieuwe kampioen van Spanje!”
Ik heb daarna helaas daarna nooit meer contact gehad met
JudoClub de Barcelona.
Kortgeleden eens gegoogeld: Judoka Henri Birnbaum, en ik kwam
te weten, dat hij in Polen geboren was, daarna Duits onderdaan is
geworden en judoles is gaan geven in Barcelona.
Hij is o.a. coach geweest op de Olympische Spelen 1992 en is in
2004 overleden op 83 jarige leeftijd.

Nog altijd een leuke herinnering aan die avond in Barcelona.
Louis Biesbrouck

N.B. Voor wie het niet weet: Louis Biesbrouck is judoleraar en scheidsrechter geweest en heeft inmiddels
de 5e Dan in Judo en de 4e dan in Jiu Jitsu.
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Gehoord, gezien, gelezen, gedacht….
Iets voor TVDZ ? Ballenhond?

TVDZ-er Loek Biesbrouck
Lijstduwer Ouderenpartij

Nieuwe grootbeeld TV voor TVDZ
Eind vorig jaar heeft TVDZ van ons zeer gewaardeerd lid Toon Colijn een grootbeeld TV gekregen,
waarvoor alsnog hartelijk dank! Excuses dat dit artikel in de vorige ACE was weggevallen.
Nu kan Gerard Terweij niet alleen de grote letters van de ondertiteling beter lezen, maar er zit ook een
geweldig geluid in, wat zeer op prijs wordt gesteld! Alleen als een zekere Harry van der Klok aan de
afstandsbediening zit, worden er opeens blote vrouwen op het scherm getoverd….

Geen Digitale ACE ontvangen?
De mensen die nog geen digitale ACE hebben ontvangen en wel in het bezit zijn
van een E-mail adres worden verzocht om het E-mail adres zo spoedig mogelijk bij
de ledenadministratie bekend te maken.
Als er wijzigingen in uw persoonlijke gegevens zijn (bijv. adreswijziging door
verhuizing of een ander bankrekeningnummer) dan is de TVDZ ledenadministratie
daar ook reuze benieuwd naar. Graag even mailen naar:
Ledenadministratie@tvdz.nl
Nog meer gehoord, gelezen, gezien, gedacht?
Laat het ons maar weten. Mail naar: aceredactie@tvdz.nl
24
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Meneer de Mol

- maart 2022
Tjonge jonge, wat een geklets op dat terras van de tennisklub over ene
Poeptien als ik het goed verstaan heb, en alsof er ook een Poep negen,
Poep acht enz. bestaat. Het blijkt een lelijk personage te zijn, die als een
dictator een ieder zijn wil wil opleggen. Ik hoop niet, dat hij lid van deze
tennisvereniging wordt, want voor mij is hij al bij voorbaat geroyeerd.
Tja, wat kan ik nog meer vertellen, daar het in die Corona tijd erg rustig was.
Voor mij leek het ook een beetje oorlog, toen er een snert toernooi
gehouden werd en er bijna niks voor Meneer de Mol over was. Hij heeft
''ouderwets'' de ketel mogen uitschrapen, hoewel er toch ook nog een stukje
worst achtergebleven was!

Dan heb ik weer veel nieuwe gezichten mogen ontwaren. Er is zelfs een ouder echtpaar, die om de beurt
een setje spelen. Hoe dan ook, ik ben blij, dat zij toch weer op de baan staan, na de vele mankementen,
die zij ondergaan hebben.
En ja, dat die nare griep voorbij is, geeft dat die Gerard achter de bar weer wat moed, nu ik gezien heb,
dat vele leden bij de afrekening een goede tip achter laten. Vroeger werd hiervoor een bel geluid, maar
nu roept hij zelf: ''Ding Dong, pot voor Meneer!''
Nou, ik ga maar weer eens een tukje maken, want op mijn leeftijd is dat hard nodig.
Doei........... tot de volgende keer.
Theodorus Victorianus Dimitri Zacharias de Mol
Alias Meneer de Mol.
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Activiteitenkalender 2022 (onder voorbehoud renovatie)

Activiteitenkalender 2022

TVDZ

Datum

Dag

Evenement

Tijd

Organisatie

MAART
13-mrt
27-mrt

zondag
zondag

Snerttoernooi
Open Dag

13.00
12.00

TC/AC
Best/TC/AC

APRIL
15-apr
24-apr

vrijdag
zondag

Ahmet Avondtoernooi I
Lente toernooi

20.00
13.00

AY
TC

MEI
22-mei

zondag

Poffertjestoernooi

13.00

AC/TC

JUNI
12 juni
17 juni

zondag
vrijdag

Uitwisselingstoernooi Strandvliet (UIT)
Ahmet Avondtoernooi II

11.00
20.00

AC/TC
AY

JULI
3 juli
8 juli

zondag
vrijdag

Zomertoernooi
Lesserstoernooi Willem Hornikx

13.00
18.30

AC/TC
W.Hornikx

AUGUSTUS
19 aug
28 aug

vrijdag
zondag

Ahmet Avondtoernooi III
B.B.Q. toernooi

20.00
13.00

AY
AC/TC

SEPTEMBER
4 sept
zondag Uitwisselingstoernooi Strandvliet (THUIS) 11.00
10 sept
zaterdag Markt Diemerfestijn
10.00
23 sept
vrijdag
Ahmet Avondtoernooi IV
20.00

AC/TC
BESTUUR
AY

OKTOBER
16 okt.
28 okt.

zondag
vrijdag

Tennistoernooi Taart
Ahmet Avondtoernooi V

13.00
20.00

TC
AY

NOVEMBER
27 nov.

zondag

Oliebollentoernooi

13.00

AC/TC

zondag

Nieuwjaarsreceptie

15.00

BESTUUR

DECEMBER
JANUARI
8 jan
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TVDZ– Tennislessen 2022 – Trainer Werner Krieger
TVDZ biedt aan de leden de mogelijkheid tennislessen te volgen op ons tennispark bij een professionele
leraar, t.w. Werner Krieger. Werner Krieger is een ervaren zelfstandig werkende leraar. Afspraken over
en betalingen van tennislessen hebben betrekking op een overeenkomst tussen het TVDZ-lid en de
tennisleraar.
Op deze pagina vindt u nadere gegevens over de tennislessen, de prijzen, het telefoonnummer etc.
LESDAGEN
Woensdag, vrijdag en zaterdag
Lestijden Jeugd:
Woensdag:
15.00u. tot 18.00u.
Vrijdag:
16.00u. tot 18.00u.

Lestijden Senioren:
Woensdag:
18.00u. tot 21.00u.
Vrijdag:
18.00u. tot 21.00u.
Zaterdag:
09.00u. tot 15.00u.

PRIJZEN m.i.v. 1 juli 2021:





Privéles 30 minuten € 27,50
Privéles van 60 minuten € 55,Groepsles senioren of junioren van 4 personen (10 lessen van 50 minuten € 137,50,-)
Groepsles junioren van 6 personen (10 lessen van 50 minuten € 92,-)

LESVOORWAARDEN
- Om tennisles te krijgen is een lidmaatschap van TVDZ vereist.
- Voor de 1e les dient een aanmeldingsformulier lidmaatschap TVDZ met pasfoto te zijn ingeleverd
- Er worden geen lessen gegeven in de voorjaars-, zomer- en najaarsvakantie
- Het lesgeld dient bij de eerste les volledig te worden voldaan aan de trainer (niet aan TVDZ)
- Een lesuur duurt 50 minuten;
- Groepslessen gaan bij afzeggen van de gehele of een gedeelte van de groep, altijd door.
- De afzeggers hebben geen recht op het inhalen of een vergoeding van de gemiste les.
- Indien lessen uitvallen door weersomstandigheden, of de conditie van de baan, wordt de eerste les
niet ingehaald, de tweede wel, de derde niet, de vierde wel, etc, tot maximaal 6 lessen;
- De trainer is degene die bepaalt of de les door kan gaan of niet.
INSCHRIJVEN
Voor Tennislessen aanmelden bij voorkeur via e-mail: tennislessen@tvdz.nl.
Inschrijfformulieren voor tennislessen zijn verkrijgbaar in het clubhuis, of zijn te downloaden van de TVDZ
website: https://www.tvdz.nl/tennislessen_tvdz.html
Inschrijfformulieren deponeren in de brievenbus in het clubhuis, of opsturen per email naar:
tennislessen@tvdz.nl waarna een check plaatsvindt met ledenadministratie of de betreffende aanmelder
lid is van TVDZ. Men dient voorkeursdagen voor de les in te vullen. Op basis van die voorkeur worden
de groepen dan samengesteld door de trainer. Na aanmelding neemt de trainer contact met u op.
Uw tennisleraar:
Werner Krieger,
Meerkoet 195, 1113 EA, Diemen - Tel: 06-28956296
E-mail: tennislessen@tvdz.nl
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INSCHRIJFFORMULIER TENNISLESSEN
Lesvoorwaarden:
De tennislesseizoenen lopen vanaf april t/m oktober / oktober t/m maart.
• Om tennisles te krijgen is een lidmaatschap van TVDZ vereist.
• Voor de 1e les dient er een aanmeldingsformulier met pasfoto te zijn ingeleverd.
• Er worden geen lessen gegeven in de schoolvakanties.
• Het lesgeld dient bij de eerste les volledig te worden voldaan;
• Groepslessen gaan bij afzeggen van de gehele of een gedeelte van de groep, altijd door. De afzeggers
hebben geen recht op inhalen of vergoeding van de gemiste les;
• Indien lessen uitvallen door weersomstandigheden of de conditie van de baan, wordt de eerste les niet
ingehaald, maar de rest van de regen lessen wel;
• De trainer is degene die bepaald of de les door kan gaan of niet;

Inschrijfgedeelte tennislessen TVDZ
Voornaam:

Achternaam:

Geslacht:

Geboortedatum:

Adres en huisnr.:

Telefoon privé:

Telefoon mobiel:

Postcode:

Woonplaats:

Datum inschrijving:

E-mail adres :

M

V

Telefoon werk:

Privéles 30 minuten € 27,50
Privéles van 60 minuten € 55,Groepsles senioren of junioren van 4 personen (10 lessen van 50 minuten € 137,50)
Groepsles junioren van 6 personen (10 lessen van 50 minuten € 92,-)
Om een goede groepsindeling mogelijk te maken vragen wij u uw speelsterkte (indien bekend) en
voorkeur voor lestijden hieronder op te geven.
Speelsterkte* (belangrijk voor de groepsindeling)
nooit getennist,
half gevorderd 8/7,
toepassing.

beginner 10,

beginner+ 9,

licht gevorderd 7,

gevorderd 6/7,

Ooit tennisles gehad?:
middenklasser 8/9,

Nee

middenklasser+ 8,

gevorderd+ 6 *Aankruisen indien van

Lestijden Jeugd:

Lestijden Senioren:

Dinsdag:

16.00u. tot 18.00u.

Dinsdag:

18.00u. tot 21.00u.

Woensdag:

16.00u. tot 18.00u.

Woensdag:

18.00u. tot 21.00u.

Zaterdag:

09.00u. tot 16.00u.

Voorkeur lestijden:
Wilt u hier zo ruim mogelijk vermelden op welke dagen en tijden u beschikbaar bent:
Dinsdag
van
tot
uur
Woensdag
van
tot
uur
Zaterdag
van
tot
uur
Geef aan met wie u groepslessen wilt volgen:
1. _________________________ 2 _________________________
3_________________________

4 _________________________

Het ingevulde formulier sturen naar het E-mailadres: tennislessen@tvdz.nl
Een geprinte versie kan worden verzonden naar het adres: TVDZ Sportlaan 7 – 1111PX Diemen
of in de bus in de hal van het clubhuis worden gedaan.
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